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Perustiedot 

Tila Lopetus 

Hankkeen / 
Projektin nimi 

Pohjanmaan Pilari 4, 
investointi 2 

Hanke‐ tai 
Projektipäällikkö 

 Pirttiperä Jarkko 

Aloitus ja 
valmistumispvm 

2.5.2022 - 31.12.2022 

Raportointijakso  

Riskit 0 riskiä 

 

Liikennevalot 

Edistyminen  90% 

Aikataulu  Suunniteltu 

Kustannukset  Suunniteltu 

Tuotosten laatu  Suunniteltu 

Tuotosten laajuus  Suunniteltu 

Henkilöstö  Suunniteltu 

Riskit  Suunniteltu 

Hyödyt  Suunniteltu 

 

Raportin liitteet ja linkit 

 

Yleistilanne suhteessa hanke‐/projektisuunnitelmaan 

Tausta ja yleiskuvaus – Mistä investoinnista oli kyse, miksi se oli tarpeellinen, miten se 
liittyi organisaation strategiaan?   
 
Investointi 2. tavoitteena oli edistää hoitotakuun toteutumista vahvistamalla 
ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista. Tavoitteena oli käynnistää 
mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämisen palvelukonseptin kehittäminen, johon 
yhdistetään joko uusia tai jo olemassa olevia digitaalisia työkaluja. Palvelukonseptin 
muodostaminen oli osa kansallista kehittämistä, jota ohjasi Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos (THL). Lisäksi tavoitteena oli käynnistää alueellisten hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen palvelujen kehittämisen valmistelu. Vuosi 2022 oli kansallisen 
palvelukonseptin kehittämisen valmistelua ja kehittäminen jatkuu seuraavalla 
hankerahoituksella vuosien 2023-2025 aikana.  
 
Investointi oli tarpeellinen, jotta ongelmien varhaiseen tunnistamiseen saadaan lisää 
työvälineitä, ja jotta ammattilaiset ja asiakkaat pystyvät löytämään alueella olevat 
hyvinvointia edistävät palvelut. Tällä hetkellä painopiste sosiaali- ja terveyspalveluissa 
on pitkälti korjaavissa palveluissa, mikä osaltaan voi lisätä eriarvoisuutta sekä luoda 
haasteita palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Lisäksi se ei ole 
kustannustehokasta. Vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista 
tunnistamista saadaan lisättyä väestön hyvinvointia, saadaan tunnistettua haasteet 
varhaisemmassa vaiheessa ja myös vähennettyä sosiaali- ja terveyspalveluiden 
käyttöä.   
 
Investoinnin tavoitteet liittyivät keskeisesti myös Pohjanmaan hyvinvointialueen 
strategiaan, sillä organisaation strategiaksi vuosille 2023-2025 on määritelty 
palvelurakenteen painopisteen siirtyminen korjaavista palveluista ehkäiseviin 
palveluihin. Hankkeen kehittämistyön voi näin ollen nähdä hyvin tukevan 
organisaation tavoitteita ja strategiaa.  
 
Tavoitteet – Mitkä olivat investoinnin hankesuunnitelmassa luetellut tavoitteet, 
saavutettiinko ne, jäikö jotain saavuttamatta?  
 
Tavoitteena oli määritellä ongelmien varhaisen tunnistamisen välineitä, jolloin 
painopistettä on mahdollista siirtää korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin ja 
hyvinvointia edistäviin palveluihin. Yhtenä tavoitteena oli nykytilan kartoitus, jotta 
saadaan kokonaiskuva alueen tilanteesta. Hankekauden aikana kartoitettiin 
Pohjanmaan kunnissa ja hyvinvointialueella käytössä olevia hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen palveluita. Lisäksi kokonaisuuteen palkattiin loppuvuodeksi 
projektityöntekijä kartoittamaan järjestöjä, jotka tuottavat hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen palveluita tai toimia. Alueen työntekijöiltä on tullut paljon viestiä siitä, että 
he tarvitsevat lisää tietoa kuntien ja järjestöjen tarjoamista palveluista. Kartoituksen 
tarkoitus oli tukea tätä palautetta sekä tukea myös HYTE-palvelukonseptin 
muodostamista. Hankekauden aikana osallistuttiin myös THL:n kehittämistyöhön 
osana palvelukonseptin kansallista suunnittelua.  
 
Hankekauden aikana osallistuttiin aktiivisesti THL:n kehittämistyöhön. Pohjanmaan 
alue ilmoittautui mukaan myös THL:n HYTE-palvelukonseptin digiratkaisujen 
esiselvityksen työpajaan, mutta ei tullut valituksi siihen. Nykytilan kartoituksen osalta 
saatiin suurin osa työstä tehtyä, mutta suuresta työmäärästä ja lyhyestä hankeajasta 
johtuen sekä haasteesta saada työntekijöitä kiinni, kartoitusta ei saatu kokonaan 
valmiiksi.   
 
Käytännön toimenpidesuunnitelmia olivat 1) mielenterveyttä edistävien toimien ja 
yhteisöjen tunnistaminen; 2) Arkeen voimaa- toimintamallin testaaminen; 3) 
Kaikukortin käyttöönotto Pohjanmaan kunnissa; 4) asiakkaiden parempi osallisuus 
sekä 5) Omahoitopalveluiden lisääminen Pohjanmaalla. Toimenpidesuunnitelmia 
valmisteltiin hankekauden aikana. Mielenterveyttä edistäviksi toimiksi ja yhteisöiksi 
tunnistettiin muun muassa digitaaliset alustat, jotka tarjoavat erityisesti nuorille ja 
nuorille aikuisille tukea mielen hyvinvointiin; matalan kynnyksen ohjaus ja neuvonta; 

 

Poikkeamat, ongelmat tai riskit 
 
 
 

 

Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella 

 

 

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (htp) 

Nimi Budjetti Toteuma Ennuste 

Yhteensä 0 htp 0 htp 0 htp 

 

Vuositason ja raportointijakson seuranta (htp) 

2023 

Kustannusjaottelu Vuosi BUD Vuosi TOT Jakso SUUN Jakso TOT 

Yhteensä 0 htp 0 htp 0 htp 0 htp 
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liikunta; kouluissa saatu tuki sekä järjestöjen tarjoama toiminta. Keskeiseksi tekijäksi 
tunnistettiin tuen saaminen riittävän varhaisessa vaiheessa sekä mahdollisuus ottaa 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin yhteys matalalla kynnyksellä. Arkeen Voimaa 
-toimintamallin osalta toteutusta valmisteltiin, mutta lyhyestä hankeajasta johtuen sen 
osalta ei päästy alkua pidemmälle.   
 
Kaikukorttia hallinnoi Pohjanmaalla tällä hetkellä Pohjanmaan liitto. Loppuvuodesta -
22 käynnistettiin keskustelut liiton kanssa ja mietittiin Kaikukortin laajentamista koko 
Pohjanmaalle. Tällä hetkellä palvelu on käytössä 6 kunnassa. Loppuvuodesta 
alueella päätettiin, että hyvinvointialue lähtee mukaan Kaikukortti-toimintaan ja 
käynnistettiin koordinaatiorakenteiden valmistelu hyvinvointialueelle. Lyhyestä 
hankeajasta johtuen laajennustyötä ei ehditty vielä toteuttamaan.  
 
Lyhyestä hankeajasta johtuen asiakkaita ei ehditty osallistamaan hanketyöhön. 
Myöskään omahoitopalveluita ei saatu lisättyä, mutta niiden käyttöönottoa 
suunniteltiin. Suurin osa hankesuunnitelmaan kirjatuista tavoitteista oli hankekauden 
päättyessä vielä valmistelun tasolla ja niiden työstäminen jatkuu seuraavalla 
hankerahoituksella vuosien 2023-2025 aikana.  
 
Tuotokset – Mitkä olivat tärkeimmät investoinnilla saavutetut tulokset? Jäikö jotain 
saavuttamatta ja miksi? Miten toimenpiteillä on vastattu hankeoppaan ja 
valtionavustuspäätöksen mukaiseen indikaattoriin?   
 
Hankekauden aikana saatiin kartoitettua HYTE-palveluiden nykytilaa Pohjanmaan 
alueella. Kartoituksen kohteena olivat Pohjanmaan alueen järjestöt, kunnat ja 
hyvinvointialue. Saadut tuotokset nykytilankuvaukseen on kuvattu alla.  
 
Kunnat. Pohjanmaan kuntien osalta kartoitettiin, millaisia hyvinvointia ja terveyttä 
edistäviä palveluita heillä on. Suurin osa kunnista saatiin kartoitettua, mutta osa jäi 
tekemättä johtuen haasteesta saada työntekijöihin yhteys.  
 
Järjestöt. Järjestöjen osalta kartoitettiin sitä, mitä eri hyte-toimintaa/palveluja tuottavia 
järjestö- ja yhdistystoimijoita Pohjanmaan alueella on. Järjestöjen kartoitukseen 
palkattiin loppuvuodeksi projektityöntekijä. Kartoitustyötä saatiin tehtyä iso määrä, 
mutta työ jäi osittain kesken johtuen järjestöjen suuresta määrästä suhteessa 
hankeajan kestoon.  
 
Hyvinvointialue. Hyvinvointialueen osalta kartoitettiin millaisia hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen (HYTE) palveluita ja työvälineitä Pohjanmaan 
hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluissa on sekä miten asiakasohjaus 
toteutuu eri sote-palveluissa kuntien ja järjestöjen hyte-palveluihin. Lisäksi kartoitettiin 
keskeisiä kehittämistarpeita. Kysely oli auki 3 viikkoa ajalla 28.11.-15.12.2022 ja 
siihen vastasi 171 työntekijää.   
 
  
 
  
 
  
 
Keskeiset hyödyt – Kuvaa investoinnilla saavutetut hyödyt ja vaikutukset, kenelle ne 
kohdistuvat? Arvioi myös millaisia vaikutuksia investoinnilla on pitkällä aikavälillä.  
 
Hankekaudella saatiin kartoitettua Hyte-palveluiden nykytilaa sekä tunnistettua 
keskeisiä tekijöitä investoinnin tavoitteiden kannalta. Nykytilan kartoituksen kautta 
saadut tulokset toimivat pohjana kehittämistyölle ja antavat suuntaa sille, miten 
ammattilaisia voisi parhaiten tukea. Kartoitus tukee erityisesti myös kuntien ja 
hyvinvointialueen johtoa hyte-työn kehittämisessä ja painopisteiden löytämissä.  
 
Pitkällä aikavälillä investoinnin hyödyt auttavat asiakkaita ja ammattilaisia löytämään 
alueen hyte-palvelut helpommin. Lisäksi ammattilaiset osaavat ohjata asiakkaita 
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paremmin näiden hyte-palveluiden piiriin. Tarjolla oleva palveluvalikoima kasvaa, kun 
tietoisuus niistä lisääntyy. Tätä kautta myös yhteistyö tiivistyy hyvinvointialueen, 
kunnan ja 3.sektorin välillä. Investoinnin kehittämistyön kautta saadaan lisättyä myös 
matalan kynnyksen palveluita ja lisättyä itsehoitopalveluita. Näiden kautta asiakkaan 
haasteet ovat mahdollisesti aikaisemmassa vaiheessa tunnistettavissa, jolloin apua 
on mahdollista antaa aikaisemmin. Asiakkaat pystyvät ottamaan myös enemmän 
vastuuta omasta hyvinvoinnistaan, mikä parhaimmassa tapauksessa vie painetta pois 
sosiaali- ja terveyspalveluista.  
 
Riippuvuudet – Mitkä ovat keskeiset riippuvuudet muuhun alueella tehtävään 
kehittämiseen (esim. toiminnalliset, tekniset tai resursseihin liittyvät)?  
 
Riippuvuudet: 
Investoinnilla 2 on selkeä riippuvuus Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen. 
Hankekokonaisuus vie ennestään muun muassa resurssia kentältä, mikä saattaa 
haastaa resurssin saamista tähän kokonaisuuteen ja yleisesti RRF-hankkeeseen. 
Investointikokonaisuus kytkeytyy tiiviisti muihin RRF-hankkeen 
projektikokonaisuuksiin. Investoinnin tuloksellisuuden kannalta on tarpeen, että 
alueen PTV-tiedot saadaan kuntoon. Sen osalta kehittäminen kytkeytyy tiiviisti yhteen 
sähköisen perhekeskuksen projektikokonaisuuteen, jonka toiminta on myös 
riippuvaista PTV-tiedoista. Kokonaisuus kytkeytyy tiiviisti myös muuhun 
digikehittämiseen, kuten Omaoloon, joita voidaan hyödyntää tässä kokonaisuudessa. 
Investointi kytkeytyy myös muuhun organisaation toimintalinjoihin ja 
kehittämispainopisteisiin määritellen saatavissa olevan resurssin sekä toimenpiteiden 
priorisoinnin. Kytkös löytyy myös kansalliseen kehittämiseen eli THL:n ja 
DigiFinlandin määrittämään aikatauluun palvelukonseptin kehittämisen osalta.   

 

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella 

- 

 

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur) 

Kustannusjaottelu Budjetti Toteuma Sidotut Ennuste 

Palvelujen osto 17 103 € 0 € 0 € 0 € 

Omat 
henkilöstökustann
ukset 

50 330 € 0 € 0 € 0 € 

Muut kustannukset 364 € 0 € 0 € 0 € 

Välilliset 
kustannukset 

0 € 0 € 0 € 0 € 

Yhteensä 67 797 € 0 € 0 € 0 € 

 

Vuositason ja raportointijakson seuranta (eur) 

2023 
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Kustannusjaottelu Vuosi BUD Vuosi TOT Jakso SUUN Jakso TOT 

Palvelujen osto 0 € 0 € 0 € 0 € 

Omat 
henkilöstökustann
ukset 

0 € 0 € 0 € 0 € 

Muut kustannukset 0 € 0 € 0 € 0 € 

Välilliset 
kustannukset 

0 € 0 € 0 € 0 € 

Yhteensä 0 € 0 € 0 € 0 € 

   
 


